NFF lover, oppdatert i Generalforsamling 10. mai 2016

LOVER
for
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk tilknyttet Tekna
vedtatt 19.11.1964, senere revidert 23.11.1998, 07.05.1996, 07.05.2002, 03.05.2011,
05.05.2015 og 10.05.2016
§ 1 Navn
Foreningens navn er Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) tilknyttet Tekna.
På engelsk er foreningens navn Norwegian Tunnelling Society.
§ 2. Formål.
Foreningens formål er å arbeide for bedre utnyttelse av berggrunnen, utvikling av
bergteknologi og anvendte teknikker, forbedring av sikkerhet og miljø, å hente impulser
utenfra og samtidig gjøre Norsk teknologi kjent internasjonalt. Foreningen skal arbeide for
gode kollegiale forhold innen bransjen.
§ 3. Medlemmer.
NFF er åpen for medlemmer med tilknytning til eller som er interessert i det arbeid foreningen
driver. Foreningen kan ha tre medlemskategorier
(1) Personlige medlemmer som også inkluderer kategoriene pensjonist, student eller
korresponderende medlemmer.
(2) Selskaper, institusjoner, offentlige etater, undervisnings- og forskningsinstitusjoner
knyttet til virksomhetsområdet, alle under kategori bedriftsmedlemmer.
(3) Bedriftsmedlemmer kan delta som støttemedlem for internasjonal virksomhet
under kategorien Støttemedlem.
(4) Styret kan utnevne æresmedlemmer.
Søknad om medlemskap sendes styret v/sekretariatet.
§ 4. Organisasjon.
Høyeste myndighet er Generalforsamlingen som delegerer den daglige virksomhet til et styre.
Styret leder foreningen i samsvar med foreningens lover og er ansvarlig for foreningens
midler. Styret etablerer henholdsvis avvikler komiteer, utvalg, prosjektgrupper og sekretariat .
Styrets arbeid overvåkes av et desisor utvalg som rapporterer til årsmøtet. Det er ønskelig at
styrets sammensetning gjenspeiler medlemsmassen, representert ved for eksempel byggherrer,
entreprenører, konsulenter, leverandører og undervisning/forskning.
§ 5. Generalforsamling
Ordinær Generalforsamling holdes årlig innen 30. juni. Saker som ønskes behandlet på den
Ordinære Generalforsamling må være styret i hende senest fire uker før annonsert møtedag.
Innkalling til Generalforsamling skjer skriftlig med 14 dagers varsel. Generalforsamlingen
kan kun treffe avgjørelser i saker som er angitt og er klargjort for i innkallingen. I Ordinær
Generalforsamling behandles:
1.
Årsberetninger
2.
Regnskap og revisjonsberetning
3.
Budsjett og årskontingenter.
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4.
5.

Valg. Styreleder styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite,
desisorer, revisor, evt representanter til andre fora.
Andre saker som er angitt i innkalling.

Valg og avstemming foregår på lovlig satt Generalforsamling. Valg av styremedlemmer
forberedes og fremlegges av Valgkomiteen i form av en innstilling. Andre valg forberedes og
fremlegges av Styret i form av en innstilling. Medlem av NFF kan fremme egne forslag til
kandidater, men må gjøre dette innen oppgitt frist gjennom Valgkomiteen henholdsvis Styret.
I Valgkommiteens henholdsvis Styrets fremlegg skal det fremgå også en oversikt over hvilke
kandidater som har vært foreslått.
Det er anledning å stemme på alle kandidater som er foreslått rettidig. Ved avstemminger har
hvert medlem en stemme. Avstemming foregår ved oppmøte og skal foregå skriftlig dersom
minst en tredel av de fremmøtte med stemmerett krever dette. Alle saker avgjøres ved simpelt
flertall.
Ekstraordinær Generalforsamling skal avholdes når minst en tredel av medlemmene krever
det, eller etter styrets beslutning. Styret innkaller, angir saksliste og distribuerer relevant
bakgrunnsmateriale. For Ekstraordinær Generalforsamling gjelder regler som for Ordinær
Generalforsamling.
§ 6. Endring av lover.
Lovendring behandles på Generalforsamling og krever et flertall på to tredeler av fremmøtte
med stemmerett
§ 7. Styre
Foreningens styre skal bestå av 6 medlemmer og 2 varamenn. Alle må være personlige
medlemmer av foreningen. Styret velges i Generalforsamling. Styreleder velges for 1 år,
medlemmer velges for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når
minst 4 medlemmer og/eller varamedlemmer er tilstede. Saker avgjøres ved simpelt flertall.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 8. Oppløsning av foreningen
Frivillig oppløsning av foreningen krever to tredelers flertall og må besluttes i ordinær og en
påfølgende Ekstraordinær Generalforsamling. Den Ekstraordinære Generalforsamlingen kan
tidligst avholdes tre måneder etter den ordinære. Eventuelle midler foreningen måtte eie etter
at forpliktelser er oppgjort skal tilfalle et fond for støtte av ideell og likeartet aktivitet.
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